
Os sindicatos da indústria 
terão até o dia 20 para re-
novar convênio e assegurar a 
prestação de serviços jurídicos 
no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Associativo, 

A Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás reúne-se 
no dia 20, a partir de 14 horas, 
na Casa da Indústria, com o 
secretário de Infraestrutura do 
Estado de Goiás, Wilder Pedro 
de Morais, para apresenta-
ção e discussão dos principais 

Assessoria jurídica

Infraestrutura

desenvolvido em parceria pela 
CNI e Fieg. Dez sindicatos já 
aderiram ao serviço, que não 
representa custo direto para os 
associados. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1752.

investimentos e obras do go-
verno estadual. A realização é 
do Conselho de Infraestrutura 
da Fieg, em parceria com o 
Conselho de Agronegócios e a 
Câmara Setorial de Mineração 
da Fieg. Informações pelos tele-
fones (62) 3219-1719 / 1303.

. Hoje – Integrante da 
Fieg Jovem e do Conselho de 
Responsabilidade Social da 
Fieg, Felipe Inácio Alvarenga 
será homenageado pela 
Câmara de Goiânia com a 
Comenda do Mérito Social e 
Comunitário, concedida a insti-
tuições ou pessoas que desen-
volvem ações sociais de grande 
relevância. A iniciativa é do 
vereador Virmondes Cruvinel.

. Amanhã – A Comunidade 
da Construção de Goiânia, o 
Sinduscon-GO e a Associação 
Brasileira de Cimento Portland 
promovem o Seminário 
Revestimentos de Fachada de 
Edifícios Verticais. Inscrições e 
informações no site www.sin-
duscongoias.com.br ou pelo 
telefone (62) 3095-5155.

.17 de maio – O Senai 
Vila Canaã sediará ciclo de 
palestras sobre impressão 
digital, realizado pela Digigraf, 
com apoio do Sindicato das 
Indústrias Gráficas no Estado 
de Goiás, Abigraf Goiás e 

apoio técnico da Associação 
Brasileira de Tecnologia Gráfica. 
Confirmação de presença pelo 
telefone (62) 3223-6515.

. 17 de maio – O 
Sinprocimento-GO promove 
apresentação, no Palácio da 
Indústria, sobre o Programa 
Goiano de Desenvolvimento 
para o Setor de Pré-
Moldados, aprovado no âm-
bito do Programa de Apoio à 
Competitividade das Micro e 
Pequenas Indústrias (Procompi). 
Informações pelo telefone (62) 
3224-0456 ou pelo email conta-
to@produtosdecimento.com.br.

. 18 de maio – Como 
parte do Programa de 
Desenvolvimento Associativo, 
será realizada, na Casa da 
Indústria, capacitação para 
tratar da defesa dos interesses 
dos sindicatos. O módulo será 
ministrado pelo advogado 
especialista em direito do tra-
balho Klaus Stenius de Melo. 
Inscrições e informações pelo 
telefone (62) 3219-1752.
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